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El- och energi-
programmet

El- och energiprogrammet ger dig en 
grundläggande yrkesutbildning för arbete 
inom datortekniska områden.

Här kommer du att lära dig hur datorer är 
uppbyggda, hur dator- och kommunikationssystem 
fungerar och hur olika nätverk fungerar. Du kommer 
att lära dig hur man hittar vad som är fel i ett system 
och hur man åtgärdar felet. Du kommer också att 
lära dig använda instruktioner och manualer som är 
skrivna både på svenska och engelska.

Vi arbetar mycket med bemötande eftersom du 
möter många kunder under utbildningen både på 
programmet och på APL, arbetsplatsförlagt lärande. 
APL innebär att du får vara på en arbetsplats för att 
utveckla dina yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. 
Du ska kunna ge bra service och skickligt utföra 
arbete både på ett företag och i människors 
hem. Inom branscherna är både storföretag och 
enmansföretag vanliga. Din APL ger dig därför stora 
chanser att se hur det är att driva ett företag. 

Under din utbildningstid kommer du att få arbeta 
med många praktiska moment blandat med 
teoretiska bitar. Det innebär att du får arbeta en 
hel del självständigt vilket är både kul och nyttigt. 
Utbildningen ger dig kunskaper om hur du kan bidra 
till yrkets, företagens och samhällets utveckling 
såväl nationellt som lokalt.
Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för 
arbete inom de olika yrkesområdena. Du 
kommer därför att få kunskap i nationella och 
internationella överenskommelser inom teknologi, 
informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet 
och arbetsmiljö.
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INRIKTNING

Dator- och 
kommunikationsteknik

Här får du lära dig att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och 
reparera dator- och kommunikationssystem.

Du får lära dig om informationssäkerhet. Du får också utveckla din förmåga 
att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva 
tekniker.

När du är färdig med din utbildning kan du till exempel arbeta som 
nätverkstekniker, supporttekniker, teknisk säljare eller servicetekniker.

På El- och energiprogrammet kan du läsa kurser som ger grundläggande 
högskolebehörighet. 
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